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Mecl嵯�s Kararı Dökümü

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
EVRAK NO
GELİŞ TARİHİ
KARARIN ÖZETİ
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2008/122
DAİRESİ : İmar ve Şeh韀�rc韀�l韀�k Müdürlüğü
10042008
KONUSU: Plan tad韀�latı.
1217
29022008
Maltepe Mah. 498 pafta, 2953 ada, 22 parsel sayılı yere 韀�l韀�şk韀�n 1/1000 ölçekl韀�
plana yapılan 韀�t韀�raz.

R A P O R VE K A R A R :

"03/03/2008 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 29/02/2008 tar h ve 1217 sayılı tekl f ncelend .
06/02/
2008 tar h ve 1255 sayılı d lekçe le 06/12/2007 tasd k tar hl 1/1000 ölçekl mar uygulama
planına t raz ed lmekted r.
Konu le alakalı mağdur yet söz konusu olmadığından t razda skan ed len bodrum katların
emsal dışı bırakılması ve emsal’ n 3.00 olması talep ed lmekted r. İskan ed len bodrum katların
emsale dah l ed lmes ne l şk n 1/5000 ölçekl Nazım İmar Plan değ ş kl ğ 13/02/2008 tar h nde
İstanbul Büyükşeh r Beled ye Başkanınca onanarak mer yete g rm şt r. Emsal değerler de
1/5000 ölçekl Nazım İmar Plan kararları baz alınarak öngörülmüşür.
Maltepe Mah. 498 pafta, 2953 ada, 22 parsel sayılı yere l şk n yapılan t raz
kom syonumuzca uygun görülmem şt r.
Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan İmar Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye
Mecl s n n 5.Seç m Dönem , 5.Toplantı Yılı, 10/04/2008 tar hl N san ayı toplantısının
4.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor şaretle oylama le oya sunuldu.
Raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ toplantıya katılanların oy b rl ğ le
kararlaştırılmıştır.
Bahatt韀�n ÜNVER

Hakan DERVİŞ

Yasem韀�n ÇON

Mecl嵯�s 2.Başkan Vek嵯�l嵯�

D嵯�van Kat嵯�b嵯�

D嵯�van Kat嵯�b嵯�

GÖRÜLDÜ
....../....../2008
Murat AYDIN
Beled ye Başkanı

B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.

https://webserver.zeyt嵯�nburnu.bel.tr/webportal/webportal/karardok.php
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